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 دوم ابتدایی            مقطع تحصیلی: ریاضی           نام کتاب درسی: 

 آمادگی برای  جمع و تفریق 02موضوع درس: درس    

 دقیقه 02مدت جلسه:                 تهیه کننده:                                                                          

 تعداد دانش آموزان:                              تاریخ:                           نام مدرسه:           

 

 

 اهداف

 های یک رقمی و چند رقمی  هدف کلی: ایجاد آمادگی برای تفریق یا جمع

 :اهداف جزئی: انتظار میرود شاگردان بعد از تدریس این درس بدانند که

جمع و تفریق اعداد یک رقمی و چند رقمی میتوانند با استفاده از جدول اعداد -1

می توانند با استفاده از محور اعداد جمع و تفریق اعداد یک  -2 .را انجام دهند

  .رقمی و چند رقمی را انجام دهند

 :هداف رفتاری: انتظار میرود شاگردان بعد از پایان این درس بتوانندا

 .چند رقمی را انجام دهندهای یک و  با استفاده از جدول اعداد جمع و تفریق-1

 .های یک رقمی را انجام دهند با استفاده از محور اعداد جمع و تفریق -2

 آشنا هستند. 111دانش آموزان با اعداد یک تا  رفتار ورودی

 دانش آموزان مفهوم دسته بندی را می دانند.

ارزشیابی 

 تشخیصی

 بخوانند.را  59تا  01از دانش آموزان می خواهیم اعداد بین 

 از دانش آموزان می خواهیم اشکال مثل هم را دسته بندی کنند.

رسانه های 

 آموزشی

 تابلو –مهره های رنگی  –تصاویر آموزشی  –ماژیک  –کتاب ریاضی دوم ابتدایی 

 بحث گروهی –مشارکتی  –تلفیقی از روش های پرسش و پاسخ روش های یاددهی 
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 یادگیری -

 گروه بندی تصادفیبه صورت  مدل چینش کالس

 

 فعالیت های دانش آموزان عنوان

 فعالیت های معلم

 زمان

فعالیت های 

مقدماتی 

ارزشیابی رفتار 

ورودی و ایجاد 

 انگیزه

با نام خدا بعد احوالپرسی و حضور و غیاب از دانش آموزان و پرسیدن 

بندی، درس  دلیل غیبت دانش آموزان و پرسش از درس قبل و نیز گروه

می کنیم. برای ایجاد انگیزه چند مهره رنگی در اختیار دانش  را شروع

 .آموزان قرار می دهیم

 

 5زمان 

 دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 ارائه درس

معلم: در اختیار هریک از شما یک جدول اعداد قرار میدهم. از شما 

میخواهم حاصل جمع را با کمک گرفتن از جدول اعداد به دست آورید. 

را در جدول پیدا کنید و سپس به تعداد  59عدد برای این کار ابتدا باید 

عددی که به دست میآید حاصل جمع  .تا رو به جلو حرکت کنید 0

 خواهد بود. 0+59

 .میرسند 119شاگردان: دستور کار را اجرا میکنند و به عدد 

11 5 0 9 6 9 4 3 2 1 

21 15 10 19 16 19 14 13 12 11 

31 25 20 29 26 29 24 23 22 21 

41 35 30 39 36 39 34 33 32 31 

91 45 40 49 46 49 44 43 42 41 

61 95 90 99 96 99 94 93 92 91 

91 65 60 69 96 69 64 63 62 61 
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01 95 90 99 06 99 94 93 92 91 

51 05 00 09 56 09 04 03 02 01 

111 55 50 59 116 59 54 53 52 51 

111 115 110 119 126 119 114 113 112 111 

121 125 120 129 126 129 124 123 122 121 

با کمک گرفتن از جدول به  6-111ها حاصل تفریق  بچه المعلم: حا

را در جدول پیدا کنید و سپس  111دست آورید. این کار ابتدا باید عدد 

 تا به عقب برگردید. 6

 د.میرسن 119یکنند و به عدد شاگردان: دستور کار را اجرا م

با کمک گرفتن از محور اعداد نیز میتوان جمع و تفریقها را ها  معلم: بچه

 21انجام داد. برای این منظور یک محور اعداد رسم کنید و آن را به 

  .گذاری نمائید شماره 51قسمت مساوی تقسیم کنید و از عدد 

 .شاگردان: دستور کار را اجرا میکنند

این کار ابتدا عدد  را بر روی آن پیدا کنید. برای 54+0جمع  المعلم: حا

واحد برو به جلو حرکت کنید. عددی که به  0را پیدا کنید و سپس  54

  .خواهد بود 0+54آید حاصل جمع  دست می

 میرسند. 112شاگردان: دستور کار را اجرا میکنند و به عدد 

را بر روی محور پیدا کنید. برای کار ابتدا باید  5-119تفریق  المعلم: حا

واحد رو به عقب حرکت  5ا خواهد بود. کنید و سپس را پید 119عدد 

 5-119آید حاصل تفریق  کنید عددی که به دست می

 میرسند.  50شاگردان: دستور کار را اجرا میکنند و به عدد 
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 .زم بحث را کامل میکندالمعلم: با ارائه توضیحات 

 

 تعیین تکلیف

 

ها و مسئله های تعیین شده را انجام از دانش آموزان می خواهیم تمرین 

 دهند.
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